
El condicional 

Usos:  

El temps condicional s’utilitza quan volem referir-nos als fets o accions següents: 

- Un fet o una acció que només es pot realitzar si es compleix la condició: 

Si pogués, m’apuntaria a natació. 

Si et llevessis més d’hora, hi arribaries a temps. 

 

- Un fet o una acció com a probable  

Crec que ara el partit no el guanyaríem. 

 

- L’expressió de demanar i donar consells  

Tu t’hi apuntaries? –Jo, si fos de tu, m’hi apuntaria. 

 

Conjugació:  

Verbs regulars 

Parlar Témer Dormir Pentinar-se 

Parlaria Temeria Dormiria Em pentinaria 

Parlaries Temeries Dormiries Et pentinaries 

Parlaria Temeria Dormiria Es pentinaria 

Parlaríem Temeríem Dormiríem Ens pentinaríem 

Parlaríeu Temeríeu Dormiríeu Us pentinaríeu 

Pararien Temerien Dormien Es pentinarien 

 

Perdre Debatre Percebre interrompre 

Perdr----ia Debatria Percebria Interrompria 

Perdries Debatries Percebries Interrompries 

Perdria Debatria Percebria Interrompria 

Perdríem Debatríem Percebríem Interrompíem 

Perdríeu Debatríeu Percebríeu Interrompíeu 

Perdrien Debatrien Percebrien Interrompien 

 

Escriure Deure Treure Beure 

Escriuria Deuria Treuria Beuria 

    

    

    

    

    

 

 

 

 



Verbs irregulars:  

Anar: aniria, aniries, aniria, aniríem, aniríeu, anirien 

Fer: faria, faries, faria, faríem, faríeu, farien 

Saber: sabria, sabries, sabria, sabríem, sabríeu, sabrien 

Valer: valdria, valdries, valdria, valdríem, valdríeu, valdrien 

Poder: podria, podries, podria, podríem, podríeu, podrien 

Tenir: tindria, tindries, tindria, tindríem, tindríeu, tindrien 

Venir: vindria, vindries, vindria, vindríem, vindríeu, vindrien 

Voler: voldria, voldries, voldria, voldríem, voldríeu, voldrien 

 

 

Accentuació  

Com s’accentuen les vocals en català:       à      è, é        í         ò, ó       ú 

à: parlarà 

è: cafè 

é: cantaré 

í: país 

ò: però 

ó: avió – camió – construcció 

ú: Perú 

 

 

Paraules agudes, planes i esdrúixoles 

Cada paraula està formada per síl·labes.  CASA té dues síl·labes: CA-SA 

 

Paraules agudes: la força de la síl·laba tònica va al final. La síl·laba tònica és que té més força 

quan pronunciem la paraula.  

vostè:  vos-tè 

cançó: can-çó 

es-port: es-port 

final: fi-nal 

 

lli – bre --  NO AGUDA  (plana) 

 

Paraules planes 

telèfon: te-lè-fon    

informàtic: in-for-mà-tic 

agrada: a-gra-da 

 

fi-nal  NO ÉS PLANA (aguda) 



 

 

Paraules esdrúixoles 

Úrsula: Úr-su-la 

Fórmula: Fór-mu-la 

Pólvora: Pól-vo-ra 

 

HIAT: 

Quan tenim dues vocals juntes se separen si la vocal de la dreta és: a – e – o 

 

Història – his-tò-ri-a      his-to-ria 

 

Avió: a-vi-ó     a-vio          a-vi-ó 

 

Aeroport: a-e-ro-port 

 

 

Diftong: quan les dues vocals no se separen i formen una mateixa síl·laba. Si la vocal de la 

detra és i, ó ú no se separen.  

 

portàveu: por-tà-veu 

harmònium:  har-mo-nium 

Excepció: País: quan la força de la vocal tònica sí va en una i o en una u, se separa: pa-ís 

Dièresi: 

Països   -  pro--duït   

gratuït 

agraït 

veí – veïns – veï—na 

cafeï--na  

Lluï---sa  

 

Exercici síl·labes: https://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/accentuacio.htm 

 

Normes d’accentuació 

Agudes: s’accentuen quan SÍ acaben amb vocal (a, e, i, o, u), as, es, is, os, us, en, in 

romà, cantaré, rodolí, lliçó, ningú, callaràs, entès, espantadís, arròs, pallús, comprèn, Dublín 

 

https://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/accentuacio.htm


 

Planes: s’accentuen quan NO acaben amb vocal (a, e, i, o, u), as, es, is, os, us, en, in 

exàmens, fenòmens, plàncton, por-tà-veu, entristíssiu, cànon, tòrcer , còncau, correguérem, 

monòlit.  

examen, exàmens    -       fenomen, fenòmens     perquè      què  

 

***Quan una paraula acaba en dues vocals a efectes d’accentuació és una consonant. Es diu 

que es semivocal. portàveu   eu: semivocal -  fa la funció de consonant 

 

Esdrúixoles: totes -  sempre s’accentuen  

À-si-a, plusvalua, àrea, paciència, Núria, període, diòptria. 

pa—is 

 

Exercici: menjaran, cantareu, remei, examen, corregueren, fenomen, Maria , sortissis, Caucas, 

pa, vi, sa 

 

Exercici: menjaran, cantareu, remei, examen, corregueren, fenomen, Maria , sortissis, Caucas, 

pa, vi, sa 

 

*les paraules monosíl·labes per regla general NO s’accentuen 

*les paraules diacrítiques sí. Per exemple té i te.  

 

 

Exercicis: 

http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3 

http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3/1 

http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3/2 

 

Exercicis accentuació 

 

Solucions exercicis accentuació 

 

 

 

 

 

http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3
http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3/1
http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3/2
https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/01/exercicis-accentuacic3b3.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/01/solucions-exercicis-accentuacic3b3.pdf

